
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO E SAÚDE – PPGNUT

DISCIPLINA: PRINCÍPIOS E PRÁTICA DE REDAÇÃO DE MANUSCRITO CIENTÍFICO

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Nutrição e Saúde

LINHAS DE PESQUISA: Diagnóstico e Intervenção Nutricional; Segurança Alimentar e Nutricional e 
Ciência dos Alimentos

(     ) Formação Pedagógica     (  X  ) Formação para a Pesquisa

PROFESSORA RESPONSÁVEL: Maria Aderuza Horst

PROFESSORA PARTICIPANTE: a confirmar

CONVIDADOS: 

CARGA HORÁRIA Nº DE CRÉDITOS CÓDIGO SIGAA SEMESTRE E ANO

48 h 03 NSA0043 2º/2022

EMENTA: Princípios da redação científica. Publicação científica: política editorial, aspectos éticos e instruções
aos autores. Etapas dos processos de redação e de publicação de artigo científico.  Manuscrito científico:
estruturação, conteúdo, redação, formatação, estilo. Redação de manuscrito científico.

OBJETIVOS: 
GERAL: Capacitar o aluno a redigir manuscrito científico de acordo com a lógica da ciência e tendências da
redação científica  de impacto internacional,  e a formatá-lo conforme os requisitos exigidos pelo  periódico
escolhido para submissão.

CONTEÚDO: Elaboração de Manuscrito segundo método lógico da redação científica e seguindo as normas
dos periódicos escolhidos para submissão do trabalho. 

PRÉ-REQUISITO: Estará apto a cursar a disciplina o aluno que tiver concluído a coleta, análise e síntese dos
resultados (em tabelas e figuras), e ter discutido os resultados e estabelecidas as possíveis conclusões do
estudo com o orientador. Além disso, o aluno deverá estar com a revisão da literatura em dia. Será exigido o
envio  dos resultados analisados e sintetizados ao professor da disciplina antes do início das aulas,  para
comprovação e aceite da matrícula na disciplina, que dependerá, ainda, da ciência do orientador.

METODOLOGIA: A disciplina será conduzida na forma de oficina de redação científica, com aulas práticas em
laboratório de informática para redação de manuscrito científico, serão realizadas algumas orientações na 
forma de aula expositiva-dialogada e atendimento individual para correção da redação de cada tópico do 
manuscrito.

PROCESSO E CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO: Será baseada no manuscrito redigido, de acordo com os 
seguintes aspectos: estrutura, conteúdo, redação e formatação (de acordo com as normas do periódico 
escolhido para submissão). Para atribuição do conceito será utilizada a escala constante no Art. 35 da 
Resolução – CEPEC nº 1627 – Regulamento do PPGNUT/UFG. O aluno deverá apresentar uma frequência 
mínima de 85% para aprovação na disciplina.



CRONOGRAMA

DIA
HORÁRIO CONTEÚDO/TEMA PROFESSOR CHT CHP

31/10/2022

09 – 11h -  Princípios  e  etapas  da  redação  científica,

manuscrito  científico,  processo  de  publicação,

instruções aos autores, aspectos éticos

Aderuza

2h

31/10/2022 14 – 18h
- Apresentação e discussão da pesquisa de cada

aluno
2h 2h

01/11/2022
09 – 11h

-  Princípios, equívocos, exemplos de formas de 
apresentação de RESULTADOS 2h

01/11/2022 14 – 18h
- Discussão de dicas do processo de publicação

- Redação dos Resultados do manuscrito
4h

03/11/2022
09 – 11h -  Princípios,  conteúdo,  aspectos  formais,

exemplos
2h

03/11/2022 14 – 18h

- Redação do item MATERIAL E MÉTODOS do

manuscrito

- Correção dos Resultados do manuscrito

4h

04/11/2022
09 – 11h - Princípios, conteúdo, equívocos, exemplos

2h

04/11/2022 14 – 18h - Redação da DISCUSSÃO do manuscrito 4h

07/11/2022
09 – 11h - Correção de Material e Métodos

2h

07/11/2022 14 – 18h - Correção da discussão 4h

08/11/2022
09 – 11h - Aspectos formais e elementos fundamentais da

Introdução
2h

08/11/2022 14 – 18h
- Redação da INTRODUÇÃO do manuscrito

- Correção da Discussão
4h

09/11/2022
09 – 11h -  Princípios  e  conteúdo  de  RESUMO  e

CONCLUSÃO
2h

09/11/2022 14 – 18h
- Redação do Resumo e Referências 

- Correção do Resumo e Conclusão
4h

10/11/2022
09 – 11h

-  Diretrizes  gerais  e  MATERIAL  NECESSÁRIO

PARA  SUBMISSÃO  de  manuscrito  –  Cover

Letter
2h

10/11/2022 14 – 18h

- Redação de título,  afiliação,  autoria e demais

exigências para submissão do manuscrito

-  Correção  do  Título,  Conclusão  e  Resumo do

manuscrito

4h

REFERÊNCIAS:
 A  bibliografia  será  baseada  em artigos  científicos  publicados  em  periódicos  de  impacto  na  área  de

Nutrição,  com Qualis  mínimo  A4,  selecionados  a  partir  de  buscas  bibliográficas  nos  seguintes  sítios:
http://www.scielo.br/;  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/;  http://cochrane.bireme.br/portal/php/index.php;
http://www.bireme.br/php/index.php; http://www.cochrane.org/  

OBSERVAÇÕES:
-  Para  toda  a  comunicação  com as  professoras  da  disciplina,  por  favor,  usar  os  e-mails  institucionais
(aderuza@ufg.br).
- Este plano poderá ser alterado em função da situação de exceção que estamos vivenciando, causada pela
pandemia de Covid-19.


